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Beoordelingskader
Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 20'l 0, nr

21523).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het visitatierapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op
welke gronden het panel de kwaliteit van de opleiding voldoende heeft bevonden.

Advies van het visitatiepanel
Samenvatting bevindingen en overuegingen van het panel

Toegepaste Gerontologie beslaat het kennisdomein over de 50-plusser en wat deze groep

ouderen wil, kan en nodig heeft in wonen, werken, welzijn, vrijetijdsbesteding en zorg.

De bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie (BTG) van Hogeschool Windesheim wordt
zowel in een voltijdse als deeltijdse variant aangeboden en leidt studenten op tot specialist
in de ouder wordende mens en als generalist in de innovatieve aanpak van verouderings-

vraagstukken. De opleiding wordt op twee plaatsen in Nederland aangeboden (Fontys-

Eindhoven en Windesheim-Zwolle) en kent drie uitstroomprofielen: (i) Casemanagement, (ii)

Ondernemen & lnnoveren, en (iii) Consulteren & Adviseren.
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De opleiding hanteert een beroeps- en opleidingsprofìel dat zij in samenwerking met het
werkveld en de zusteropleiding van Hogeschool Fontys in 2008 heeft opgesteld. Het profiel

bestaat enerzijds uit een vijftal beroepsspecifìeke eindkwalificaties en, anderzijds, uit de tien
generieke hbo-kwalificaties, aangevuld met een generieke Windesheimkwalificatie. Het
beroeps- en opleidingsprofiel is gebouwd op een gedegen kennisbasis. De vijf
beroepsspecifleke eindkwalifìcaties heeft de opleiding geconcretiseerd in
beheersingsindicatoren, gekoppeld aan aandachtsgebieden en uitstroomprofielen, en
worden behaald in drie opeenvolgende beheersingsniveaus. lnhoudelijk is de volledige set
beoogde eindkwalificaties dekkend voor en georiënteerd op het beroep van de bachelor
toegepaste gerontologie.

Ter bepaling van het eindniveau maakt de opleiding een zichtbare verbinding met de Dublin
Descriptoren. Zowel onderzoek als de internationale oriëntatie zijn in de set eindkwalifìcaties
verdisconteerd. Het panel signaleert dat de opleiding zwaar inzet op internationalisering.

De opleiding heeft een betekenisvolle en substantiële wisselwerking met het werkveld. Het
panel is onder de indruk van de wijze waarop de opleiding de directe doelgroep via een
Klankbordgroep Ouderen bij (de ontwikkeling en uitvoering van) de opleiding betrekt. De

werkveldvertegenwoordigers met wie het panel sprak, signaleerden - net als de opleiding -
dat de beoogde eindkwalifìcaties voor het BTG-programma aan herijking toe zijn. Het panel

deelt dit oordeel en komt op grond hiervan dan ook op Standaard 1 tot het oordeel
'voldoende'.

St an da a rd 2. O nd erwij sl ee romgev i ng
Vanuit een passende onderwijsvisie heeft de opleiding een inhoudelijk samenhangend en

studeerbaar curriculum ingericht waarin naar inhoud en beroepsoriëntatie recht wordt
gedaan aan de eisen die het werkveld stelt aan een toegepast gerontoloog. Er is sprake van
een duidelijke opbouw, waarbij de student fasegewijs zijn competenties behaalt en er
sprake is van een dynamische inbreng vanuit en wisselwerking met de beroepspraktijk, die
de opleiding onder de noemer'preferred partners' langdurig bij de uitvoering van het
opleidingsprogramma betrekt.

De leerdoelen van de afzonderlijke ondenruijseenheden zijn dekkend voor de set beoogde
eindkwalficaties, de werkvormen die de opleiding hanteert, zijn passend voor het
competentiegerichte onderwijsmodel.

De opleiding scoort sterk op het onderdeel 'internationalisering'. Het thema wordt gedragen

door het docententeam, dat de geformuleerde internationale ambities fasegewijs omzet in
tastbare resultaten.

Ondezoekvaardigheden zijn cyclisch in het programma opgenomen en worden inhoudelijk
zodanig vormgegeven dat dit past bij de beroepsuitoefening waarin de toegepast
gerontoloog de bestaande praktijk moet kunnen innoveren door inzichten vanuit onderzoek
toe te passen. Het lectoraat lnnoveren in de Ouderenzorg is stevig met de opleiding
verbonden.

De docenten die het programma verzorgen, zijn vakinhoudelijk goed opgeleid, goed op de
hoogte van praktijkontwikkelingen en didactisch voldoende geëquipeerd om het
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deskundigheid en de werkveldexpertise die hun docenten inbrengen.
Hoewel de organisatie recent minder persoonsafhankelijk is gemaakt en meer is

gestroomlijnd, ziet het panel weliswaar een inspirerend en betrokken docententeam dat er
nog steeds toe neigt om 'teveel hooi op de vork te nemen'. Een zorgvuldige afweging van
prioriteiten en het maken van keuzes is aan te bevelen.

De opleiding beschikt over een adequate huisvesting waarin het onderwijsconcept van de
opleiding goed kan worden uitgevoerd en waarin alle opleidingsspecifìeke voorzieningen
zijn opgenomen. Er is sprake van een goed functionerend systeem van studiebegeleiding
met expliciete aandacht voor studenten met een functiebeperking.

De informatievoorziening aan de studenten is over het algemeen behoorlijk, maar behoeft
op het punt van roostering aandacht waar het de deeltijdstudenten betreft.

ln afweging, heeft het panel een sterk ontwikkeld programma gezien, met name op de
dimensies internationalisering en praktijkgerichtheid, dat wordt uitgevoerd door een
enthousiast, gemotiveerd en inspirerend docententeam in een kwalitatief goede
ondenvijsleeromgeving. Het auditteam beoordeelt Standaard 2 dan ook als 'goed'.

Stand aard 3. Toetsing en ge reali seerde eindkwalificaties
De opleiding beschikt over een goed uitgewerkt systeem van toetsen en beoordelen dat
zowel een valide, betrouwbare als transparante toetsing borgt. De examencommissie is zich
bewust van de aan haar toebedeelde rol vanuit de WHW, maar dient deze nog steviger te
pakken, met name waar het gaat om de juiste distantie tussen haar en het management,
Het kalibreren tussen examinatoren verdient te worden gecontinueerd, een sterkere sturing
op het plan van aanpak van de afstudeerthesis is aan te bevelen.

Uit de selectie van eindwerken die het panel heeft bestudeerd, concludeert het dat de
opleiding studenten aflevert die over de volle breedte minimaal aan het hbo-bachelorniveau
voldoen. Het panel plaatst bij de eerste lichting afstudeen¡verkstukken een aantal
aanbevelingen ter verdere verbetering. Het panel stelt vast dat er op beide aspecten van
Standaard 3 sprake is van voldoende kwaliteit en beoordeelt daarmee deze standaard als
'voldoende'.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel, in het bijzonder deze ten aanzien
van de examencommissie.
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lngevolge het bepaalde in artikel5a.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het college
van bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle in de gelegenheid
gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 23 februari 2015 naar voren te
brengen. Bij brief van 13 maart 2015 heeft het bestuur van deze gelegenheid gebruik
gemaakt. Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen.

De NVAO besluit accreditatie te verlenen aan de hbo-bachelor Toegepaste Gerontologie
(240 ECTS; varianten: voltijd, deeltijd; locatie: Zwolle) van de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2015 en is van kracht tot en met
30 maart 2017 (202D1.

Den Haag, 31 maarl2015

De NVAO
Voor

Bollaert
(bestuurder NVAO)

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen
van bezwaar bedraagt zes weken.

Nadat de ¡nstelling een onvooMaardelijk pos¡t¡ef beslu¡t ¡nstellingstoots kwaliteitszorg heeft gekregen, wordt de accreditat¡eterm¡jn

verlengd naar ¡n totaal 6 jaren
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Standaard Formulering
Standaard

Beoordel¡ng door
het panel

1. Beoogde eindkwal¡ficaties De beoogde
eindkwalificaties van
de opleiding zijn wat
betreft inhoud, niveau
en oriëntatie
geconcretiseerd en
voldoen aan
intemationale eisen

Voldoende

2. Onderw¡jsleeromgeving Het programma, het
personeel en de
opleidingsspecifieke
voorzieningen maken
het voor de
instromende
studenten mogelijk de
beoogde
eindkwal¡f¡caties te
realiseren

Goed

3. Toetsing en gerealiseerde
eind kwalificaties

De opleiding beschikt
over een adequaat
systeem van toetsing
en toont aan dat de
beoogde
eindkwalificaties
worden qerealiseerd

Voldoende

E¡ndoordeel Voldoende

De standaarden kr¡jgen het oordeel onvoldoende, voldoende, goed of excellent Het eindoordeel over de opleiding als

geheel wordt op dezelfde schaal gegeven



Pagina 6 van 6 Bijlage 2: panelsamenstelling

W.L.M. Blomen (Wienke), vooaitter, directeur van de Hobéon Groep. Hij heeft de
afgelopen jaren veelvuldig deelgenomen aan audits in het hoger ondenvijs, doorgaans als
voorzitter;
Dr. R.J.J. Gobbens (Robert) is coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing
Practice van het lnstituut voor Gezondheidszorg en lid van de kenniskring van het
lectoraat Samenhang in de ouderenzorg van de Hogeschool Rotterdam;

- E. Messelis (Els), lic., is opleidingscoördinator & lector Seniorenconsulentenvorming aan
de Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen van de HuBrussel;

- A. van Leeuwen (Aad) heeft een achtergrond als algemeen manager en is voormalig
directeur/mede- eigenaar van het Adviesbureau SIR-55, waar hij nu als projectbegeleider
en adviseur actief is op het gebied van woningbouwprojecten voor medioren en senioren;

- Y van (Yvonne) Venrooij is ten tijde van de audit derdejaarsstudent aan de voltijdse
variant van de hbo- bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Fontys.

Het panel werd ondersteund door H.R. van der Made, secretaris (gecertificeerd).


